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کارگران نیشکر هفت تپه امروز با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد به حمایت از نماینده گان 

 .بازداشتی در مقابل فرمانداری شوش و در سطح شهر شوش دست به اعتراض زدند

کارگران معترض و اعتصابی نیشکر هفت تپه با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد خواستار آزادی  

بازداشت کارگران هفت تپه در حالی صورت می گیردکه غارتگران و .ازداشت شده هستندکارگران ب

دزدان آزاد هستند و به جای بازداشت و مجازات غارتگران و اختالس گران،کارگران و نماینده گان 

  .کارگری بازداشت و مورد بی حرمتی قرار می گیرند



 

رگران با در دست داشتن سند خانه به بیدادگاه مراجعه تعداد زیادی از کا تیرماه  ۵۲امروز چهارشنبه 

 .کرده و خواستار آزادی نماینده گان خود شده اند

 

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعالم می دارد که هر چه سریعتر و بدون قید و شرط بابد کارگران 

نهادی نباید اجازه داشته  ن و نیشکر هفت تپه آزاد شوند و هیچ فرد وهیچ سازما  و نماینده گان کارگران

  .باشد که کارگران معترض را بازداشت و روانه زندان کند

به جای،تهدید، بازداشت و بی حرمتی کارگران حق طلب، دزدان و غارتگران را بازداشت و زندانی 

 !کنید، جای کارگر زندان نیست

 

کارگران مبارزه و آگاه هفت تپه ، با اتحاد و همبستگی بیشتر خواستار آزادی فوری و بی فید و شرط  

  .کارگران در بند باشیم

 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۹۹۱۱تیر  ۵۲

 

 ۹۹۱۱تیرماه 

شم خاور، در این شرایط سخت کرونایی در زندان نمایندگان واقعی ما خنیفر، بهمنی، عباسی و چ 

 .هستند

رسمیت نمی شناسند زیرا عامل کارفرما  که شورای اسالمی کار را به   کارگران دیروز فریاد زدند 

   .و مسئوالن شهرستان هستند



 !افراد شورای اسالمی کار، باز در حال برگزاری جلسه با مسئولین برای شکستن اعتصاب است

 

در حالیکه عده زیادی از کارگران برای ارائه سند برای نمایندگان خود درب دادگاه حاضر  امروز 

شده اما از ورود آنها به دادگاه جلوگیری می شود و به آنها می گویند که روز شنبه مراجعه کنند، ولی 

 .گاه می شودافراد شورای اسالمی کار انگار برگ سبز برای ورود دارند که بدون مانع وارد داد

ما باز اعالم می کنیم شورای اسالمی کار را به رسمیت نمی شناسیم و نمایندگان واقعی ما، هم اکنون 

در زندان هستند و تا آزادی آنها و خلع ید بخش خصوصی دست از اعتصاب و تجمع در مقابل درب 

 فرمانداری بر نخواهیم کشید

 

https://t.me/syndica_7tape/2909 

2912https://t.me/syndica_7tape/ 

https://t.me/syndica_7tape/2909
https://t.me/syndica_7tape/2912

